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A szeretet és gondoskodás
újabb bizonyítéka
Csongrád megye dolgozói is örömmel üdvözlik a minisztertanács ú j
határozatát, amely egy újabb lépés
ar alkotó, gazdag, boldog életfeltételek megteremtésére a dolgozó ember számára; bizonyítéka ez a határozat annak, hogy pártunk és államunk szerelő gondoskodással veszi körül az anyákat és h. gyermekeket. Nincs egye len becsületesen
gondolkodó eanber sem, aki ne helyeselné ezt a rendelkezést.
Újabb
bizonyítékát adja pártunk és kormányzatunk az anya- és gyermekvédelem* továbbfejlesztésével annak,
hogy „A
szocializmusban
legfőbb
ertéik az ember" — jelszó hazánkban is mindinkább élő valósággá
vájik. A határozat alátámasztja, hogy
ű mi társadalmunk
a
legnagyobb
tisztelettel
és megbecsüléssel
övezi a
gyermekeket,
a szülő
és
nevelő
anya hivatását;
bizonyítja
szocializmust
építő
népi
demokráciánk
mérhetetlen
fölényét
a tőkés
országokkal,
a tőkés múlttal
szemben.
A z imperialista államokban a legszörnyűbb helyzetben élnek a dolgozók gyermekei.
Olaszországban
1952 tavaszán 200.000 gondozatlan
árva és 300.000 elhagyott gyermek
volt. Kétmillió gyerek nem járt iskolába tantereinhiány miatt,
Spanyolországban a gyermekek 75 százaléka
tuberkulózisban
szenved.
Iránban hivatalos adatok szerint a
gyermekhalandóság 70 százalék.
így van ez Tito Jugoszláviájában
is. A belgrádi hatatombitorlók fegyverkezési hajszája a jugoszláv nők
számára tömeges munkanélküliséget., fokozott kizsákmányolást, kényszermunkát,
állandóan
csökkenő
életszínvonalat,
egyre
nehezebb
megélhetést hozott. A
jugoszláviai
munkanélkülieknek
több mint 70
százaléka ne. A titóistá üzemekből
mint „felesleges munkaerőt"
elsőj
sorban a nőket bocsátják el. A még
foglalkoztatott nők helyzete is súlyos. Gyermekeik és önmaguk fenntartására kénytelenek napi 14—16
órát dolgozni sokkal
aJaesonyabb
bérért, mint a férfiak.
Különösen
tragikus a munkanélküli anyák helyzete. A szülő anyákról nem gondoskodnak. Az éhség, a nyomor, a
járvány, az elnyomatás napról-napra százával és ezrével pusztítja el
az anyákat és a gyermekeket.
í g y volt ez az úri Magyarországon is. 1938-ban minden száz gyermek közül 13 meghalt, élete első
évének betöltése előtt a rossz életviszonyok következtében. A régi Magyarországon
nem
volt
ritkaság,
hogy a dolgozó anya kint a földeken, vagy a gép mellett szülte meg
gyermekét. A múltban anyának lenni, ú j életet hordozni és világra
hozni az asszonyok nagy
többsége
számára rettegést és a jövőtől való
félelmet jelentette.
Felszabadulásunkkal megszűnt ez
a tűrhetetlen állapot. A három- és
az ötéves tervben elért eddigi nagyszerű -eredményeink telték lehetővé,
hogy a jövőben az eddigieknél is nagyobb segítséget adjon államunk a
család., az: a n y a . és a gyermekvédelemnek. Még fokozottabb mértékben gondoskodnak a teherben
tévő
nők és anyák egészségének védelméről és általános védelméről.
A
határozat a sokoldalú gondoskodás
melleit kimondja: meg kell
állapíta.
ni, melyek
azok
a
munkakörök,
amelyek
a nők egészségére
alkalmasak és amelyekben
nőket
foglalkoztatni nem szabad.
Ezenkívül egész
sor kedvezményt biztosít a do'gozó
terhes nők,
illetve fiatal
anyák
munkaviszonyának a körében.
Különösen fontos ez a szoptató, kisgyermekeket nevelő anyák számára
gyermekei gondozásánaka megkönynyítésére..
Megyénkben is hatalmas segítséget ad a minisztertanácsi határozat
az anya- és gyermekvédelem r továbbfejlesztésében. Kétségtelen, hogy
eddig is voltak igen szép eredményeink. Csongrád
megye
országos
viszonylatban
is az elsők között
áll
a csecsemőhalálozás
csökkentésének
nagy
küzdelmében;
Míg
1938-ban
megyénkben
a
csecsemőhalálozás
14.2 százalék volt, 1950-ben
már
csak 7.2 százalék a csecsemőhalálozás aránya és ezt ebben az évben S
százalék alá akarjuk szorítani.

A Horúhy.fasizmus a gyermekek
nevetésével se sokat törődött, mert
hisa Csongrád megyében a múltban
egyetlen bölcsőde se volt. 1950-hez
viszonyítva ma már
megháromszorozódott megyénkben a bölcsődei
ágyak száma. A minisztertanácsi
ha.
tározal
szerint
a bölcsődei
fétöhclyek számát
1954-ig a mainak
kö.
zel kétszeresére
kell emelni és az át.
tagosnál
nagyobb
mértékben
kell
emelni
a mezőgazdaságban
dolgozó
anyák
gyermekeinek
elhelyezésire
szolgáló
idénybölcsődék
férőhelyét.
Hódmezővásárhelyen és
Szegeden
még ebben az évben létesül állandó
bölcsőde. Ezenkivül 12 ú j idényböL
csődét. állítanak fel.
Tovább
fejlesztik
a
határozat
pontjainak
végrehajtásával
megyénkben az egészségvédelmi szolgálat kiterjesztését js. M í g 1938ban 11 egészségvédelmi
szolgálat
volt megyénkben, most 40 va.n. Az
anya-, csecsemő- és
gyermekvédelembe bevont dolgozók száma megháromszorozódott és a szülőágyak
száma i's megnevekedett. Ma már
megyénkben a szülő asszonyoknak
több mint fele intézetben szül. A
szakorvosi szolgálatot is kiterjesztették Hódmezővásárhely,
Szeged,
Szentes és Makó székhellyel. A szakorvosi szolgálat, amely a
múltban
ismeretlen volt, a falvakba rendszeresen visz k i nő- és gyermekgyógyász szakorvosokat.
A z anya és a gyermek egészségéi
védik a határozatnak azok a pontjai is, amelyek az ingyenes csecsemőkelengye juttatását és az anyasági segély felemelését, a háromszori terhességi orvosi vizsgálaton
való részvétellet kapesolják
össze.
Számottevően felemelték a -három é?
a többi gyermek u t á n járó családi
pótlék összegét is. Ez a
segítség
komoly
áldozatokat
kíván
államunk.
ló), mert
hiszen,
amíg
eredetileg
1953-ra félmillió
forint
volt erre
a
célra előirányozva,
most a
határozat
által
előírt
ingyenes
csecsemökelengyc juttatása
kb. hárommillió
forint
beruházást
követel meg megyénk
ré.
szére az
államtól.
N é p i demokratikus államunk
a
közös gazdálkodás útjára lépő parasztságnak is nagy segítséget n y ú j t
az ú j határozat megvalósításával. A
családi pótlékra való
jogosultság
kiterjesztése az önálló termelőszövetkezetek és a I I I . típusú termelőszövetkezeti csoportok tagjaira rendkívül előnyös. Ebben a rendelkezésben is megmutatkozik az a szakadatlan támogatás,
amelyben
dolgozó
parasztságunkat részesíti államunk.
A minisztertanács határozatában tehát minden vonalon kifejezésre j u !
pártunk és népünk, á l l a m u n k cs népünk egysége. Kifejezésre j u l pártunk, Rákosi -elvtárs ama törekvése,
hogy hazánk az életöröm országa,
az erős, boldog családok, a megelégedett, büszke anyák, a szeretet és
gondoskodás légkörében felnövekvő
fiatalok ország:: legyen..

Éiiisem

lett a Szegedi

A Szegedi Víz- és Csatornaművek dolgozói elsőízbe n nyer .ék el jó
munkájuk eredményeképpen a büsz.
ke élüzem csillagot. Az 1952-es év
negyedik negyedévének tervét 129.4
százalékra, anyagtakarékossági ter.
vüket pedig 192 százalékra teljesítették. Az üzem vízvezetékszerelői,
segédmunkásai, műszaki vezetői valamennyien mindent megtettek azért,
hogy a város lakosságának
biztosítsák a zavartalan vízellátást. J ó l
megszervezett, fegyelmezett munkával végezték el a nehezebb feladatolcat is. Naponta a munka megkezdése előtt ott gyülekeztek munkahelyeiken és rendszeresen megbeszélték, milyen feladat vár rájuk.
Ezeknek
a
megbeszélésednek
eredménye lett az.
hogy %ala~
mennyien figyelmesebben és hibámén esen dolgoztak. Minőségi
munkájuk
kifogástalan volt és
soha nem történt hiba a munkahelyeiken a felületesség miatt.
Az eredmények eléréséhez az üzemi pártszervezet helyes irányító és
nevelő m u n k á j a nagyban
hozzájárult. A pártszervezet jól ellenőrizte a munkaversenyt. Mozgósította a
népnevelöket a terv teljesítésére, a
párlonkivüliek nevelésére. A z utolsó három hónapban 100 százalék
alatt teljesítő dolgozó nem volt a
vízműveknél. E g y dolgozó sem követelt el fegyelemsértést, nem késtek és igazolatlanul sem
hiányoztak. Ez is a nevelő munka eredménye.
A szakszervezet gazdája a munkaversenynek ebben az üzemben.
Naponta értesült
minden dolgozó
arról, hogy előző nap milyen teljesítményt ért el. E z azt bizonyítja,
hogy
jó a versenynyilvánosság.
Ar idősebb szakmunkások védnökséget váltal ak a segédmunkások felett. Megtanították őket
a helyes munkamódszerre és jó
szakmunkásokat nevelnek belőlük. Rotdis László hálóza t mű
vezető és Matók Márton tűntek
ki ebben a munkában.
Az 'élüzem cím elnyeréséhez nagy-

Vidéken
ia
nz MSZT a
útján"
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megrendezi
„Kommunizmus
kiállítást

Budapesten százezrek
gyönyör,
ködfek
a „Kommunizmus ú t j á n "
című pompás, nagyszabású
kiáltí.
tásban. A Magyar-Szovjet Társasáv
a hatalmas sikert aratott
kiállítás
anyagának egy részét vidékre
is
eljuttatja.
A kecskeméti Ka'ona József múzeumban vasárnap délelőtt
ünnepélyes keretek között
megnyitották a gazdag
anyag egy részéből
összeállított kiállítást. A kiállítás
egész "anyagának
reprodukcióiból
Miskolcon
renJeznek
kiállítást,
amely február
21-én nyílik • az
MSZT székházban.

A Barátság Hónapja, idején 'öbb
megyében helyben
összeválogatott
szemléltető anyagok alapján
renNagy anyagi kötelezettséget vál- daz a megyei MSZT-szervezet kibemulal államunk az ú j határozatnak a állítást. Ezek a kiállítások
megvalósításával. Azok mellett a tatják, mit kapott a megye a Szovközve'len
gazdasági,
nagy beruházások mellett, amelye, jetuniótól,
kulturális és erkölcsi segítség forket a határozat pontjainak a nie;
valósítása megkíván,
gondoskodik májában.
pártunk és népi demokratikus
államunk az egészségügyi dolgozók
A Barátság Hónapja idején
megbecsüléséről is. A
határozat
ugyanis biztosítja, hogy az egész•
országszerte kultúrheteke!
ségügyi
védőnőknek,
különösen
perendez az M S Z T
dig
a tanyán
szolgálatot
teljesítő
védőnőknek
magasabb
fizetést
biz
A Magyar-Szóvjet
Társaság
a
tosítsanak.
Ugyanakkor a szülész- Barátság Hónapja idején az ország
nőknek is emeUk a jövedelmét és számos helyén, mintegy 97 kul'.úramellett fizetésüket a terület lélek- otthonban kultúrhetet rendez. , A
számához á l l a p í t j á k meg.
kultúrhctek keretáben a
SzovjetAz anyák és gyermekek védelmé- unióról szóló előadásokat, szovjet
nek fokozása, anyagi és egészségi munkamódszerekét ismertető - taértekezleteket,
a
helyzetük megjavítása, a többgyer- pasztalatcsere
szerepelt
mekes családok támogatása érdeké kutéűrversenyen sikerrel
közreműködésével
ben tehát méltányos, hogy a
gyér. kultúresoportok
1
méhtélének,
nőtlenek
és
hajadonok, színvonalas műsoros estekc , filmelőadással
és
könyvkiállítás
sal
akiket
nem terhelnek
a
gyermekek
nevelésével
kapcsolatos
költségek,
c egybekötött könyvankétokat larp'.
kötelezettségek
viselésében
— adó nak majd.
fizetésével —
nagyobb
mértékben
Az egyes szervezetek
a
helyi
vegyenek
részt.
viszonyoknak
megfelelően
színea kultúrhetok
Minden dolgozó hazafias köteles- sítik, gazdagítják
ségének tartja megyénkben is, hogy I. programmját.
Sok helyen
látváp á r t u n k és kormányzatunk segítsé- nyos sportbemutatók,
kiállítások,
gével az anyák és a gyermeke* vé- filmelöadasok szórakoztatják inaj'.
a dolgozóba?.
delmét m é g tovább 'fokozhassuk

Ví%- és

ban hozzájárult november 7-re és
Sztálin elvtárs 73. születésnapjára
indított munkaverseny is. A
Szegedi Víz- és Csatornaművek dolgozói becsület ®! helytálltak a munka
frontján és maradéktalanul teljesítették vállalásaikat. A z újító-mozgalomba egyre többen
kapcsolódtak
be. A negyedik negyedévben Szálkai Ferenc javaslatának
bevezetésévej 52 kilogramm bronzmegtakürítást értek el. -A munkások' j ó ötleteikkel is segítették a terv határidő előtti teljesítését. A z utolsó negyedévien 32 ötletet nyújtottak be
az újítási bizottsághoz.
Az élüzem-avató ünnepségen Palié M i h á l y elvtárs, miniszterhelyettes mondott beszédet. Elmondotta,
milyen megtisztelő kitüntetés a<
élüzem cím birtokosának lenni.
Ez arra kell, ltogy kötelezze »
Víz- és Csatornaművek
dolgozóit, hogy továbbra is becsületes, lelkes munkával
harco'janak annak megtartásúért.
Ezután a fővárosi
csatornaművek
igazgatója, Farka® Mihály
elvtárs
átnyújtotta ez élüzem-zásZlót Siprikó Gyula elvtársnak, aki a Víz.
és Csatornaművek dolgozói nevében megfogadta,
hogy
további
munkájukkal bebizonyítja 1 .: méltók
erre a megtisztelő címre.
Ezután
Palic Mihály elvtárs a
legjobb
dolgozókat ju'alomban
részesített
te. Siprtkó Gyula 1200, Doroaházi

10.

Csatornaművek
Antíal műszaki vezető 1000, Görgényi Arthur főkönyvelő 800 íórint,
Nagy Gyula vízvezeték-szerelő — ,
átlagos 139 százalékos teljestéménvnyel —, Szécsi József üzemi
kőműves — 131 százalékos
átlagteljesítménnyel — dolgozott 50° —501
forint jutalomban részesült.
Heim
Géza vízvezetékszerelö
400
fo»
rinto',
Boldis László
művezető
300,
Nagy Lajos
segédmüvezető
250, Liplák Lajos
segédmüvezető
250, Tóth Sándor vízóra
leolvaso
250, Ungi István 250, Vetró Józset
kőműves 200,
Pálfi Gyula segédmunkás 200, Bauderer Teréz, -Pálfi
Gyula II.,
200 forint
jutalomba
részesültek.
A jutalmazások befejeztével számosan felszólaltak. A
Szakszervezet Országos
Tanácsának
kikül,
dötte a további j ó munkához
sok
sikert kívánt. Dénes Leó elvtárs, a
Városi Tanács VB. elnöke
a
városfejlesztési
tervről beszélt ég kérte a Vízmüvek dolgozóit, hogy a város lakossága
nak
továbbra is b i z o s itták a
zavartalan vízellátást. Az ünnep,
ségen több éttigozó tett pótfel
ajánlást április 4. tisz eleiére.
Vállalták, hogy tervüket
napánk
túlteljesítik és a
tömegszerveceti
munkában még az eddiginél is aktívabban
kapcsolódnak be. Ezzel
harcolnak a büszke
élüzem-kitüntetés megtartásáért.

A DÁV a második helyezett
a bánya- és energiaipar élüzemei között
A Bánya- ós Energiaügyi
Minisztérium az illetékes szakszervezetekkel egyetértésben az 1952. évi
negyedik negyedévnek
eredményei
alapján értékelte az élüzóm címért
folyó -versenyt. A
villamosenergia
területén, élüzeon lett a Komlói Erőmű, a második helyezett pedig a
Délmagyarorsaági. Áramszolgáltató
Vállalat.
A villamos szakmában a D A V

dolgozói elsőnek fejezték be 1952-es
évi tervüket és terven felüli munkával
készültek
december 21-re.
Sztálin elvtárs Születésnapjára.
A
negyedik negyei téves
tervieljesí és
során az egyes dolgozók között is
szép Számmal volt olyan, aki több
mint 200 százalékos
teljesítménynyel járult hozzá a jó eredményhez.

Kim Ir Szen marsall parancsa
a koreai néphadsereg ötödik évfordulója
alkalmából
Phenjan
(TASZSZ).
A phenjani
rádió közölte Kim I r Szen marsallnak, a koreai néphadsereg
főparancsnokának parancsát a koreai
néphadsereg
fennállásának
ötödik
évfordulója alkalmából. A parancs
a . többi
között a következőket
mondja:
„ A koreai néphadsereg példái lan
hősiességet, bátorságot, hazafias önfeláldozást és legyőzhetetlen katonai
erőt tanúsít u
nagy
felszabadító
honvédő háborúban.
Néphadseregünket magasztos hazafias eszmék
lelkesítik és az
internacionalizmus
szelleme hatja át. A Koreai Munkapárt Központi Bizottságának és a
köztársaság népi kormányának vezelésévei önfeláldozóan szolgálja a
hazát és a népei. A
felszabadító
honvédő háborúban a koreai néphadsereg az élenjáró szovjet katonai tudomány és a hős szovjet hadsereg harcának tapasztalatait követve minőségileg javult,
számbelileg
megnőtt. még jobban megerősödött
és modern reguláris
hadsereggé
vált, amely a legújabb haditechnikával van felszerelve. Néphadseregünk gyalogsági egységei
mellett

gyorsan fejlődik a légioró, a tüzér,
ség.
a harckocsiegységek és a
többi fegyvernem. Néphadseregünk
a feszült harci helyzetben ínég jobban megedződött és gazdag harcj
tapaszlalatokra telt szert. Harcosa
ink megtanulták, sikerrel' használni
fegyverüket az ellenség
szétzúzására, teljesen elsajátították a haditechnikát, sikeresen harcolnak a modern háború
különböző
viszonyai
közepette. Parancsnokaink a csapetparanesnokság igazi mestereivé v á l .
tak".
„ B á r az amerikai agresszorok
«
koreai néphadsereg és a kínai népi
önkéntesek hatalmas csapásai
következtében komoly katonai vereségeket szenvedtek, mégsem mondtak
le agresszív terveikről és ú j katonai kalandra készülnek, hogy
ki.
terjesszék a háborút Koreában és a
Távol-Keleten, meghiúsítva a fegyverszüneti
tárgyalásokat. De az
amerikai intervenciósok minden ka.
landja szégyenletes vereséget
fog
szenvedni. Mindenünk
megvan az
ellenség végleges szétzúzásához
fy
feltótlenül győzünk!"

Csou En-laj fogadást adott
A. Sz. Panyuskin szovjet nagykövet tiszteletére
Peking (Uj-Kina.)

Csou En-laj mi- terén eddig végzett odaadó
kájáért..

niszterelnök és külügyminiszter vasárnap déiután fogadást adott
A
Sz. Panyuskin, n Szovjetunió nem-

mun-

Korszerű radiálorgyárof
építenek a lengyelországi
Lodzban

rég kinevezett rendkívüli és meghatalmazott nagyköveté tiszteletéA „Trybuna L u d u " közli, hogy
re. Csou En-táj
miniszterelnök és Lodzbam
korszerű
radiátorgyérat
külügyminiszter üdvözlő
beszédé- építenek.
A gyár építése lendületesen
haben köszönetet mondott Panyuskin
lad.
A z üzem környékén kulturánagykövednek a kínai és a szovjet
lis és szociális létesítményeket épínép barátságának
m?r*7Ílárdttásii tenek a gyár dolgozói számára.
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A m a g y a r k o r m á n y visszaufasíliai
a í o g t a ' a n amerikai követe é s e k e f

A z elmúlt hét jó eredményeivel mozgósítsanak
még |obb munkára a n é p n e v e i k
Mint minden héten — tehát ezen
a héten is — össze kell hívni a párt
alapszervezetek
népnevelőért ekealoteit Ezeken az értekezleteken értékeljék a párttitkár elvtársak beszámolóikban az elmúlt hét népnevelő
munkájának
eredményeit és
hiányosságait. Az értékelést követően
szabja meg minden párttitkár elvtárs a népnevélő munka helyi fel.
adatait, ismertess- a legjobb módszereket, meggyőző érveket
A népnevelő munka
főfeladata
falun továbbra is a begyűjtési és a
tavaszi munkákról
szóló
rendelet
ismertetése
és a
végrehajtására
való mozgósítás.
A gépállomások
népnevelői a gépjavítások 'és a tavaszi munkák határidejének gyor9
közeledésére figyelmeztessék a dolgozókat és saját példájukkal adjanak lendületet e feladatok maradéktalan végrehajtására. Ahol a pártszervezet népnevelőinek
jó
munk á j a nyomán a dolgozók megértették a gépjavítás jelentőségét, mint
az
őföldeáki, árpádhalmi,
nióra.
halmi stb, gépállomásokon, ott nem
voltak elháríthalat'an akadályok
a
gépjavítás előtt és nem lesznek a
további munkák előtt sem Gépállomásaink népnevelői vitasiák meg
a heti népnevelő
írtekez'eicn
az
óföldejkiak munkáját és tűzzék m a .
guk elé célul, hogy az ő példájuk

nyomán minden nehézség ellenére
is teljesítik a minisztertanács gépjavításra vonatkozó határozatait.
Fokozódó lelkesedést vált ki üze_
meinkben az április 4.e tiszteletére
kezdeményezett szocialista munkaverseny. A Viharsarok február 8-i
száma például beszámol a kiszombori Téglagyár dolgozóinak a Csanádi 8.as számú Téglagyár verseny,
kihívásához való lelkes csatlakozásáról. amit sajtóvita során beszéltek meg a dolgozók A z üzemi nép_
nevelők tanuljanak az ilyen és ha.
sonló példákból. Felvilágosító szavaik a munkában, a p benőben és a
szórakozásban, s mindenütt, ahol
üzemük dolgozóival
találkoznak,
mozgósítson a felajánlások, a napi
tervek
maradéktalan
teljesítésére
mint a pártnak adott szó betartására,
l'Ij, jelentős feladatuk a népnevelőknek a vasárnap megjolent minisztori anácsi határozat smeri etés*>,
amely Népköztársaságunk
erősödi,
sének újabb bizonyítéka Népneve,
lőink magyarázzák meg a dolgozóknak, hogy ez a rendelet is kifejezi
a dolgozók és az állam közö9 érdekeit: a dolgozó anyák 'és gyermekeik fokozottabb segítését és védelmét — tehát a dolgozók p-yermekci.
nek nyugodt, boldog, nélkülözéstől
és betegségektől mentes felnevelésének biztosítását.

Események a koreai néphadsereg

Mutassanak rá a népnevelők, hogy
államunk fokozottan gondoskodik a
dolgozók életének megjavít ásóról- A
tsz tagokat emlékeztessék a
régi
idők béresvilágára, am.kor a közös
konyha, a por, a szeny tette angolkórossá 'és szinte m á r az anya előtt
is gyűlöletessé a még nagyobb nyo.
mór; jelentő gyer ket. Ezzel szem.
ben a mi államunk a most kibocsátott rendelet értelmében a tszcs tagoknak is b ztosítja a családi pótlékot, amennyiben több gyermekesek.
Az ú j rendelet ismertetésekor keressenek az üzemi,
gépállomási,
tszcs, stb- pártszervezetek titkárai
konkrét, helyi pé'riákat arra vonatkozólag, hogy eddig ki — milyen
segítséget kapott s z államtól gyermekének felneveléséhez és kik nzek
akik március l-e után m á r részesülnek az ú j rendelet á'.tal előírt ja.
vakból Ezekre a konkrét példákra
hivatkozva buzdítsanak minden dolgozót még jobb munkára, a tervek,
a munkafegyelem még jobb betartására
a népnevelők, megmagyarázva, hogy ez is a dolgozó nép
j ó munkájának eredménye és ennek
is ú j erőt kell adnia és biztosítékot
arra, amit a párt tanít: még jobb,
még fegyelmezettebb munkával, a
nehézségek
bátrabb
leküzdésével
sokszorosára fokozhatjuk
eredményeinket.

Hiúk a izmiét unióból

fennállásának 5. évfordulója alkalmából

A szovjet archeológusok
érjíkes leletekre bukkantak
a turkmén főcsatorna
vonalán.

Érdemrendekkel tüntették ki más vezetőit, a Szovjetunió és a
Kínai Népköztársaság nagyköveteit,
a koreai néphadsereg több
amikor megjelentek az elnökségben.
tábornokát és katonáját.

Mo?zkva ( T A S Z S Z ) . A Szovjetunió Tudományos Akadémiája t ö r .
Viharos, szűnni nem akaró taps j ténelmi és filozófiai
Pbenjan ( T A S Z S Z ) . A koreai laosztályának
be a dísz- , ülésszakán Szergej Tolsztoj profé ?zpok közzétették a Koreai Népi De közepette választották
elaökségbe
J
.
V.
Sztálin
generálisz.
mokratikus
Köztársaság
legfelső
] szor előadást tartott a Turkmón főnemzetgyűlése e'nökségének rendé, szimuszt, K h n í r Szen marsallt és csatorna vonalán végzett archeolóletét, amely szerint a koreai nép-1 Mao Ce.Tung elnököt, A koreai nép- giai kutatások eredményeiről.
fennállásának 5. évforhadsereg fennállásának
5. évfor- hadsereg
A horezmi archeológiai cxpedició
du'ója alkalmából több tábornokot dulójáról Csői Jen Gen almarnall, a az Amu-Darja régi medrében, oz
Koreai
Népi
Demokratikus
Köztára Koreai Népi Demokratikus KözUzboj-ban több m ' n t
40 ősközö".
társaság érdemrendjeivel tüntettek saság nemzetvédelmi minisztere tar. sági települ'é-t talált. Az rtt ta'áli
tott előadást
ki
munkaeszközök
és használati tárO o l Jen Gen koreai nemzet- gyak arra engednek következtetni,
ünnepi ülés Phenjanban
védelmi minisztert a Korea! hogy az Uzboj völgyében két és féla koreai néphadsereg
Népi Demokratikus Köztársa, ezer éven keresztül, egészen időszáfennállásának 5. évfordulója
mításunk első ezer évéig — amíg a
ság a'marsalljává
alkalmából.
folyó meg nem változtatta irányát
neveztek ki.
Február 7ré n Phenjanban ünnepi
— virágzó élet volt.
A Koreai
Népi
Demokratikus
ülést tartottak a koreai néphadseAz A m u . D a r j a
jobbpartján
a
nemzetgyűléreg fennállásának 5. évfordulója al- Köztársaság legfelső
s n e k elnöksége a koreai néphadse- Kunia-Uaz nevű kis városicára bukkalmából.
A jelenlevők sokáig, nem szűnő reg fennállásának 5- évfordulója al- kantak. A városkába,, gyönyörű díCsői Jen Gen nemzetvé- szítésű helyiségeket találtak. A felfelelkes ünnepléssel fogadták Kim I r kalmából
S-en marsa'It, Kim Du Bont, Pak delmi minisztert a Koreai Népi De- dezett tárgyak között sr.ínes csontHen Ent, Pak Den A j t , valamint mokratikus Köztársaság alme.rsall.
figurák,
kelmék,
kőszobrocskál:
a Koreai Munkapárt és a kormány j á v á nevezte kl.
vannak Kunia.Uaz környékén X I I .
századból ^ származó építészeti műemlékek, kastélyok és várak rom-

Eisenhower

döntésének

és Duhes követeléseinek
P, Naumov berlini tudósítása
a „Pravdában" Dulles nyugat,
németországi útjának
sajtóvisszhangjáról.
Moszkva ( T A S Z S Z ) . P. Naumov
a Pravda vasárnapi számában m e g .
jelent berlini tudósítása idézi azokat a sajtóvisszhangokat ós kommentárokat, amelyek feltárják Dulles, az Egyesült Államok ú j .-külügyminisztere nyugateurópai útjának, ezen belül bonni látogatásának igazi céljait.
A sajtójelentésekből
kitűnik —
írja Naumov — . hogy Dulles Párizsban
és Londonban ultimátum
hango-i tárgyalt- Hasonló
hangol
használt Bonnban is.
Párizsban és Londonban — írja
Naumov — a nyílt nyoma* zavart
és elégedetlenséget keltett. Bonnban
viszont — mint a lapok írják — a
tárgyalások . . . ..rendkívül barátsá.
go& légkörben" folytakDulles teljes „megértésre 'és helyeslésre" talált az amerikai monopóliumokkal s zoros
kapcsolalban
lévő
nyugatnémet ágyúk irályoknál
és Adenauer_féle bizalmasa knál.
Naumov rámutat, hogy
Dulles
bonni tartózkodását bankett és ünnepélyes hangú beszédek tarkították. A Nyugat-Németországból virkcző jelentések azonban azt mutat,
ják. hogy ennek a bonni
idillnek
semmi köze sincs a nyugatnémetországi néptömegek és a burzsoázia
jelentékeny körei hangulatához. így
például Dulles érkezésének napján
Nyugat-Németország

Sok

városá-

sajtóvisszhannia

jaira

bukkantakA gruz tudósok fontos
problémát oldanak meg az idén

Tbiliszi ( T A S Z S Z ) . N . Mnszheban, így Bonnban is feliratok jelentek meg: „Dulles takarodjék Né- lisvili akadémikus, a Gruz Tudometországból!"
„Békeszerződésre mányos Akadémia elnöke a TASZSZ
Van szükségünk, nem pedig külön- munkatársának beszámolt a gruz
szerződésre!"
tudósok ezévi terveiről.
Eisenhower Taivanra vonatA kohászati
ipar
fejlesztésével
kozó döntése és Dulles
kapcsolatban Grúziában tovább folyköve'elései osztatlan
tatják a helyi kohászati nyersanyag,
felháborodást keltettek.
források tanulmányozását „a haszMoszkva ( T A S Z S Z ) , V. Kortonov
a „Pravda" nemzetközi szemléjében nos ásványok kitermelése és feldoL
módszereinek kikommentálja Eisenhower ú j ameri- gozása észszerű
kai elnök kongresszusi üzenetét, va- dolgozását Kikutatják, milyen v i .
lamint Dulles ú j
külügyminiszter szonyok között lehet a
legjobban
„programm" beszédét
és nyugat,
kihasználni
a
volgai
vizierőmű
tureurópai utazását.
A külpolitikai szemleírók — írja bináit és vízvezefö építményeit
V. Korionov — miután megismerkedtek az ú j amerikai kormány említett megnyilatkozásaival, szükségszerűen arra a következtetésre jutottak, hogy az ezekben
kifejtett
programm-megállapítások éles ellentélben állnak a Köztársasági
Párt
vezetőinek választási Ígéreteivel: a
háború megszüntetése és a
béke
megteremtése helyett a háború kiterjesztésével fenyegetőznek. A legnagyobb nyugtalanságot
Eisenhowernek Taivanra vonatkozó kijelentése keltette, mert ez felidézi a h á .
ború kiterjesztésének veszélyét.
A z agresszorok ú j tervei ellen irányuló mozgalom erősödése tükröződik az Angol
Munkáspárt
sorain
belül is. Az angol parlament sok
i tagja — mind munkáspárti, mind
I konzervatív részről — bírálattel fogadta az amerikai elnök döntését.

A mezőgazdaság területén
dolgozó tudósok agrotechnikai módszereket dolgoznak ki a gazdag, gabonatermés biztosítására.
A kolhidi
alföld kiszáradt területein kísérleti
m u n k á t folytatnak a tea, citrusfélék 'és m á s szubtrópikus növények
termesztésére.
A közgazdasági
intézet
J . V.
Sztálin ,,A szocializmus
közgazdasági problémái
a Szovjetunióban"
című munkájával kapcsolatos
kérdéseket tanulmányozza.
Kínai.orosz szótár jelent
meg Moszkvában,
• Moszkva ( T A S Z S Z ) . Moszkvában
a közelmúltban kínai.orosz
szótárt
adtak ki A szótár mintegy 65 ezer
szót és kifejezési tartalmaz,
A szótár összeállításában sok kínai, moszkvai és leningrádi szak.
ember vett részt.

Waaynr

i al ixz/egyzék <i leszá llnia
kényszerűen
amerikai repülősen
ügyeken

A külügyminisztérium
tájékoz-. fel A bíróság ítéletében az érvény
b a i lévó magyar büntetőtörvények
tatást főosztálya közli:
budapesti rendelkezéseinek megfelelően elren.
Az Egyesült Államok
eszközéül
követe, C. M Ravndal, kormányn delte a bűncselekmény
november [ szolgáló tárgyak, vagyis a repülomegbízásából az
1951.
ir-én Magyarországon
leszállásra gép, rakományának 'és tartozékai.
kényszerített és jogerős bírói í'é" nak elkobzását. Ennek
a bíróság
let alapján
bűnjelként elkobzott ítéletnek jogosságát és törvényes.
amerikai repülőgép
ügyében 1953. ságét maguk a vádlott amerikai reja n uár 30-án jegyzéket" juttatott el piilök is elismerték, amit mutat a/
a Magyar Népköztársaság
külügy- a tény, hogy nem jelentettek be
miniszteréhez, amelyben az
Egye- ellene fellebbezést, noha a bíróságsült Államok
kormánya minden j kifejezetten
felhívta
figyelmüket
jogalap nélkül azt állítja, hogy a ] arra, hogy perorvoslattal élhetnek
leszállásra
kényszeritelt repülőgép
s annak minden tartozéka a
magyar bíróság jogérőg
elkobzó Ítélete ellenére nz Egyesült Államok
tulajdonát képezi. A jegyzékbe n a z
Egyesölt Államok kormánya azt követett. hogy a magyar kormány a
repü'ögépet és annak minden tartozékát szolgáltassa vissva,
illetőleg
térítse r»?g a gép értékét, . amelyet
az amerikai jegyzék 98.779.29 dollárban j e l ö l m e g .
Az Egyesült Államok
budapestt
követének jegyzékére Molnár Erik
külügyminiszter február 9-én
az
alábbi választ adta:
magyar kormány
megállapítja, hogy az amerikai
kormány;
nak fenti jegyzékében
támasztott
követelései minden jogalapot néltározottabban

visszautasítja.

A magyar határ megsértése miatt
elítélt négy amsrikai repülő a szóbanforgó amerikai repülőgépet bűncselekmény elkövetésére
használta

így az ítélet jogerőre emelkedett.
Fentiek alapján nyilvánvaló, hogy
az Egyesült Államok kormányának
semminemű jogalapja „incs és nem
is lehet arra, hegy
a bűncselekmény elkövetésére felhasznált és a
magyar törvények alapján jogerős
bírói ítélettel elkobzott
bűnjeleket
jelenleg is nz
Egyesült
Államok
kormánya • tulajdonának tekintse.
Minthogy azonban
az Egyc.ült
Államok kormánya az ö n által átadott jegyzékben annak
az óhajának ad kifejezést, hogy a magyar
kormány tulajdonában lévő repülőgépet, annak rakományát és tartozékait
visszaszerezze, a
magyar
kormány
hajlandó — amennyiben
az Egyesült Államok kormánya ezt
a z óhaját fenntartja — a m á r emHteh bűnjeleket, azok
értékének.
98.779.29 dollár összegben
állapít
még, a Nemzeti Banknál készpénz,
ben történő lefizetése ellenében az
amerikai kormány
számára
éten.
gedni."

Révai József etoiárs néünlí/elési miniszter
és R u s n y á k I s v í n elrlá s, a tfiiyar f u J i u h p s
a k a d é m i a e l i i k é u e k s í r n i a Z l s i s t I t e i e i l l / elvlárs
csehsz evák m ti szíeralniJíhelyasiesliez
Zdenek Nejedly Elvtársnak,
a Csehszlovák Köztársaság miniszterelnökhelyettese,
vák Tudományos Akadémia elr.öke,

a

Csehszlo.

Prága
Hetvenötödik születésnapja alkalmából forró üdvözleteimet
küldöm Önnek, a csehszlovák tudomány cs kultúra kiváló képviselőjének,
akinek szélokürü politikai és kutturális
tevékenységét,
valamint
a
marxizmus-leninizmus tanításaira fel épített,
eredményekben
gazdag
tudományos munkásságát a magyar nép nagyrabersiifi.
Szívből kívánom, hogy még hosszú
esztendőkön
kereszti!'
jé
egészségben munkálkodjék a csehszlovák nép kulturális felemelkedése,
az emberi haladás és a béke ügye javára.
Révai József,
«
a Magyar Népköztársaság népművelési minisztere.
Zdenek Nejedly elvtársnak,
a Csehsz ovák Köztársaság miniszterelnökhelyettese,
vák Tudományos Akadémia elnöke,

a

Csehszlo-

Prága
Meleg elvtárs! üdvözletemet kü'döm születésnapja alkalmából a
Magyar Tudományos Akadémia nevében- Kívánom, hogy még horszú
évekig j ó egészségben végezze alketó, tudományos ég EZervező munkáj á t a csehszlovák tudomány felvirágoztatásáért és a szocialista Csehszlovákia felépítéséért.
A Szovjetunió felszabadító harca nyomán szü'etett ú j lehető,
ségek, a párt győzelmet és segítsége felvirágoztatták
a
tudományt,
megerőrödött a népeink közötti barátság. Országaink barátsága kifejezésre jut az akadémiánk közötti tudományos együttműködés fejlődésében Is. Ezek a tudományos kapcsolatok erősítik országaink szocla.
llata építését.
7- Az a harc, amelyet ö n tudományos munkájával,
pnbücisz'ikal
Írásaival, közéleti tevékenységével egtaz életen át népe szabadságáért,
a marxista-leninista eszmék győzelméért
fáradhata'lanul
folytatott,
minden igaz tudóst, a magyar tudósokat i s arra lelkesíti, kövessenek
el mindent a népek közötti barátság elmélyítéséért, a béke megőrzéséőrt.
Megragadom az alkalmat, hogy kifejezzem nagy megbecsülésemet ö n Iránt és szerencsét kívánjak alkotó munkájához.
Rusznyák István,
a Magyar Tudományos Akadémia
elnöke
A csehszlovák nép február 10-én
ünnepli Zdenek Nejedlynek, a Csehszovák Kommunista Párt Központi
Bizottsága tagjának, a Csehszlovák
Köztársaság kormánya minisz erelnökhelyettesének 75. születésnap j á t .
Zdenek Nejedly évtizedek óta fáradhatatlan munkát fejt ki a csehszlovák nép kul.urális felemelkedése. a kultúrforradaiom győzelme érdekében.
Az elsők közölt harcolt, hogytisz
tántartsa és ápolja a cseh és szlovák nép nagy kulturális hagyományait. Zenével foglalkozó munkáiban küzdött Smetanának, a nagy cseh
zeneszerzőnek
elismertetéséén, irodalommal foglalkozó
tanulmányaiban különösen AJois Jirasek, a cseh
történelmi regény klasszikusa és
Bozsena Nemcova műveinek
értékeit méltatta.
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom győzelme u l á n egyik vezetője lett annak a harcnak,
amely
küzdött a Szovjetunióval való kulturális és gazdasági kapcsolatok felvételéért. Az ő
kezdeményezésére
alakult mag a Szovjetunió B a r á t a i ,
nak Szövetsége, amely tömörítette
Csehszlovákia haladó erőit és hatalmas tömegszervezetté vált.
Amikor a
hi'lerfasiszták
megszállták Csehszlovákiát, Zdenek Ne.
jedly a Szovjetunióban
folytatta

harcos munkásságát. A
moszkvai
Lomonoszov egyetem
professzoraként tudományos munkát
végzet,
dolgozott
a
Szovjetunió Tudományos Akadémiájának Történeti Intézetében is. A szovjet
kormány
Zdenek Nejedlyt nagy érdemeiért a
Lenin-renddel tüntette ki, a Szovjetunió
Tudományos
Akadémiája
pedig tiszteletbeli tagjává
választót a.
A
Szovjetunióban
töltött
években sem szűnt meg
egyetlen
pillanatra sem harcolni hazám szabadságáért és független:,égéért, széleskörű újságírói tevékenységet fejte.t ki, egyik lelkesítője vott a náci
megszállók ellen
vívott
felszabadító harcnak.
Amikor a hős szovjet hadsereg
felszabadította Csehszlovákiát, Zdenek Nejedly visszatért hazájába és
most m á r szabadon, az első sorokban folytatta, harcát szeretett népe
felemelkedéséért. Tagja lett a felszabadulás utáni első kormánynak.
D ö n ő része volt
az
újjászületett
Csehszlovák Tudományos Akadémia
létrehozásában, amelynek első elnöke.
A z egész csehszlovák nép
forró
szeretettel ünnepli nagy fiát, a munkásosztály
ügyének és a békének
kimagasló harcosát
75.
születésnapja alkalmából.
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RÖNTGEN

Jól karbantartott gépekkel biztosítani tudjuk
a menetrendszerinti közlekedést
•

Elmondta: TASL FERENC, a Szegedi Fűtőház jelvényes sztahánovista íőmozdonyvezetője
A vasút valamennyi
becsületes
dolgozójával együtt harcolok a vo.
natek menetrendszerinti közlekedé•séért Ó3 a balesetmentes szolgálatért. A Szovjetunió segítsége nagyon
sokat, jelent az én munkámban is.
A 424.033-as géppel járok, amelyet
nagyon szeretek. Gondozom, ápolom gépemet. Amikor akadtak mozdonyvezetők, akik a „rossz szénre"
hivatkozva a menetrendszerű közle.
kedést nem tartották be,
én akkor is igyekeztem menetrendszerű pontossággal továbbítani vonatom. Ez is azt bizonyítja. hogy jói karbantartott
mozdonnyal lehet pontosan közlekedni.
Szovjet módszerekkel
dolgozom.
Indulás előtt gépemet lüzetesen á t .
vizsgálom, a kenést
rendszeresen
elvégzem és a gépen minden kis j a .
vitást menetközben hajtok
végre.

Et&

R E

IFJUSÁ

Főjavításon és részleg-vizsgákon kívül a műhelybe javításra
a mozdonyt nem adom be Legutóbb Kiskunfélagyházán a vonat tartózkodásának ideje alatt cseréltük ki a
villanyturbóban a golyós csapágyat
s ezzel mintegy 2000 forint megtakarítást értem el.
A gép tisztántartása
mellett
a
mosástól
mosásig
mozgalomban
résztveszek és m á r több mint 22
ezer kilométert tettem meg a mozdonnyalÁprilis 4-re, hazánk felszabadulásának évfordulójára
eredményemet tovább
fokozom és
30 ezer kilométert teszek meg
mozdonyommal. A javítást költ.
ségn'l 30 százalékos megtakarítást érek ei és nyo'c százalék
szenet takarítok meg.
Vállalásaimmal és népnevelő mun.
kámmal akarom hálámat
kifejezni

a hős Szovjet Hadseregnek azért,
hogy
hazánkat
felszabadította a
fasizmus alól. Szabad, boldog hazáb a n így 'én is építhetem a szocializmust, mindnyájunk szebb jövőjét.
Pártunk
tanításait
mindenkor
megtariom, harcolok
a munkafegyelem lazítóí ellen.
Munkamódszeremet
átadom
gyengébb képzettségű elvtársaimnak, sztahánovista iskolán a
becsületes és szorgalmas fűtőket segédmozdonyvezető szolgálatra kiképzem,
hogy
minél
több szakemberünk legyen.
Nemrég vettek fel a párt lagjai
sorába. Büszke öröm tölt el. hogy
én is tagja vagyok a munkásosztály
élcsapatának E z arra kötelez, hogy
a többi dolgozó társaim
előtt be.
csülettel helytáíljak.
Cserháti'József, levelező

G

D I S Z fiataljaink Farkas Mihály elvtárs beszéde nyomán
harcoljanak szervezeteik megerősítéséert
D I S Z szervezeteink
megerősö
désébvn hataimas
lépést jelentett
pártunk Poi.tikai Bizottságának
u
muri év februárjában megjelent határozata, mely kimondta, hogy
a
pártbizottságoknak
24-től 2b éves
j ó kommunista.
káderek és tagok
á adásával
erősíteni keit a DISZ
vezetését s a DISZ el
együttműködve, minden városban, jarasban,
üzemben és
faluban
szervezetileg
meg kell szilárdítani a DISZ-t s állandóan segíteni kell feladaa. mego'dásában. A DISZ-nek
jelentősen
meg kell növelni taglétszámát, sorai közé kell hozni az ifjúság színe-javái, meg kell javítani a DISz
belső életét..
A határozat megjelenése után a
pártszervezetek
többsége megjavította a DISz-hez való kapcsolatát,
több segt séget nyújtott a f'niaiok
munkájához. Az alapszervezetek vezetői megéri ették, hogy a DISZ megerősítését azzal kell kezdeni, hogv
f atal, megbízható elvtársakra ked
bízni
vezetését.
A Jutaárugyár
DTSZ szervezetének élére is ú j vezető állt,
Papp
Tibor elvtárs, akinek vezetésével jelentősen megjavult a fiatalok munkája. A Kötél- és Hálógyár DISZtitkára is az üzem egy k legjobb
ifjúmunkása lett: Kása Józs°f elvtárs, aki mint sztahánovista, nemcsak a fiatalok, hanem az idősebb
dolgozók
megbecsülésének '»
ötvend.
Egret pdrltaereeaeíeh
azon
bun figyelmen kívül hagyták pártunk Politikai Bizottságának határozatát s nem sokat törődnek még
ma sem a DISZ munkájává:.
Az
ilyen helyeken többnyire keveset is
tevékenykedik a DISZ. A nem kielégítően dolgozó
DISZ
szei vezeték
rossz munkájáért komoly fe.elcjsség
toiheli a városi DISZ bizottságot is,
mert nem nyújtott
eiég segítségei
ezeknek a szervezeteknek működeiéhez. A városi DISZ btaotáság nem
harcolt azért hogy ezeken a helyeken is
átadja a pártszervezet
a
DPSZ-nek a fiatal párttagokat.
A
Xl.-es számú Autójavító
Vália.at
pártszervezetének
vezetői
például
arra hivatkozva, hogy „kevés
a
párttag", nem adnak közülük fiatalokat a DISZ-nok.
A DISZ politikai körök egyes helyeken nem váltatlak valór a a hozzájuk fűzött reményeket. Nem vor
tak megfelelők a propagandisták s
a vezetőség és a lagság sem sokai
térődő t a politikai körök munkájává 1 . Nagy vo't a lemorzsolódás,
sek volt az igazolatlan muUszbjs.
Ebi en az évben az oktatási mui.ka
megjavításában
értünk el eredményeket, de a hibák
egyrészc még
ma is megtalálható. Jól haiad
a
fiatalok politikai oktatása - Julaárugvárban, ahol a párfti kár e vtáisnő j ó propagandistákká'
segíb jte a DISZ pol tikax körök működi'ét. Vanll»k azonban olyan DISZ
po'i ikai körök is, ahol a h-i igalóknak egyrésze nem jelenik meg a foglalkozásokon.
Ezekben az űzenvka rártii'zottságnk, az a tápszerre sezetőségek nem támogatják HégRé a Hafa'ok oktatását, nem biztosítanak számtikra ió propagandistát,
ebr.-dót, akitől valóban
tanulha'nár.ik.

A meglévő
kihák
kijavításához,
tovább 1 munkánkhoz hatalmas segítséget adót'- a DISZ e'ső országos
értekez'ete. Farkas MihálV
elvtá.s
érfokcz'eten mondott beszéde hoszszó időre megszabta számunkra a
feladatokat, A beszédből megérleltek hogv a
DISZ-nek a jövőben
sokkal odaadóbban, lelkesebben kel!

k'vennie részét a tervünk megvalósításáért folyó harcból. A Tcxtilniú\ek DISZ fialaljai az országos értekezlet után mozgalmat indítottak
az élüzem cím elnyeréséért. Vállalták, a cél érdekében többet foglalkoznak a 100 százalékon alul teljesítő fiatalokkal, mert a gyakorin-azt bizonyítja,
hogy a lemaradás
oka gyakran nem a szakmai tudás
hiánya, hanem a nemtörődömség, a
hanyagság. Ebből erednek tönhny re
a minőségi hibák is, amelyeket ezer' fokozottabb figyelemmel el lehetne kerülni.

Halálának 30. évfordulójára
A z általa
telledezett
sugarak'
mázó üvegcsőben
nagyfeszültségű
** megmutatják
az orvosnak
az1 áramforrással
elektromo®
kisülést
élő test belsejét
a mérnöknek
az' hozunk
tétté.
Jé ,
Röntgen
U
ez t
anyag
szerkezeiét, a kutatónak
pe<1
dig az atomok
belső
felépítéséi. Megismételte Lenard kísérletei : a
osö
századmilliméter
Ezek a szavak állnak
Röntgennek, légritkított
a századforduló egyik legnagyobb, vastagságú alumínium
ablakán kihaladószellemű
fizikusának
sír.
vezette a katódsugarakat
— ezt
emlékén, méltón jellemezve annak
a fe'fedezésnek jelentőségé 1 , amely a száguldó elektronokból álló suúj fejezete 1 nyitott a fizikai,
az gárnyalábot — a ritkított
térből
orvosi és a műszaki
tudományok- a levegőbe.
A kisérletek
megisban egyaránt.
métlésére az késztette^ hogy az adWilhelm Conrad Röntgen
1845.
digiaknál jobb
rilkitású
osóvet
március 27-én 6zülete't a németorelőállítania.
Meglepetve
szági Lennepben.
Hamarosan Hol- sikerült
landia
Utrecht
nevű városába, vette észre, hogy
a
katódsugarak
édesanyja hazájába kerül'
Itt vé- I VÍ2SgáUltánál
és a
kalócihasznú it
gezte elemi- és középiskolái'. Ta.
.
......
nulmányam&k utolsó évében
je- ( sugarak
hatásara
világító
ernyő a
len'éktelen diákcsíny
miatt
k i . fekete papirossal
bevont
csőtől lázárták a középiskolából, úgy, hogy | volabb.
nem vári helyen
is
világit.
nem is érettségizhetett. Miután hí- i s m e r v ' e a k a tódsugár
tulajdonsárét hallotta, hogy a zürichi
mű-1
. , ,...
,
a z o n n a l la,1a
szaki főiskola
elvégzés* nincsen j
- ho2y M
fa
éretiségihez kötve, 1865-ben Svájc- j j t e sugárzásról van szól.
Mégha megy és Zürichben
gépészetet j lepetése
rendkívüli
akkor lett,
ami*
tanul. Három év
múlva
gépész. k o r k e z é t a c s 6 é $
ernyö
közé
mérnöki oklevelet kap. Már ekkor | , .
... ,
,
ernyon
s a ót k e z e
cso
kütönlege® vonzalmat' érez a fizl. t 6 v e »'
kai kutatások iránt és híres
pro- l ainárnyképét
pillantotta
meg.
fesszora, Kundt
mellett
maradva Az újonnan
felfedezett sugarakat,
asszisztensként, előbb
a
würtz- X-sugaraknak nevezte el és csak

2 £ m4dü,? k a i r t n n ^ h ^ ^ 6 1

kon javult a megjelenési
'útszám,
jelentősen emelkedett a szemmáríumrk színvonala is. Ez azt bizonyítja tudnak tanulni a fiataiok, csak
a DISZ vezetőségnek
többet
ke»"
f: glaikozni velük.
Aa értekealet
felhívta
figyelmünket arra is, hogy a jövőben jobban használjuk ki népi
demok Sciánk által nyujlott lehetőségeket,
a kultúra, a sport terén is. Fiataljaink szép eredményeket rruía' nag
fel a most fo^yó országos kuiluc
versenyek elődöntőiben. Fe'adatunk,
hogy a kuHúrcsoportokba mind több
és több fiatalt kapcsoljunk be, ezzel is köze'hozva őket a szervezeti
élrthez. Ugyanez a lehetőség fennáll
A sportnál is. A
szervezeten kf
vő! lévő fiatalok szívesen btkapcso"
'•Vdr.ak egy-egy sportág munkájába
ti- összeszoknak a DISZ f'stalokkal,
tanárnak, fejlődnek.
Végül te.kes
h u cos tagjává vá'nflk a DISZ-nek,
amely jó! neve'te őket.
Nagviván Miliá'y,
a Városi DISZ Rizottság
titkára

1
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egyetemnek magántanára lesz. E > javaslatára — kaptak a sutái kezdve gyorsan enrelkedik
a garak
felfedezőjük
névé'.
Ez
tudományok
ranglétráján ós
34 I895.ben történt.
Jellemző
Rögévé® korában Giessenben
már a
alaposaágára az, hogy a
felte,
5
fizika egyetemi tenara, 1888-ban a 1 * .
,,
, „ '., .
deze
utan
a
würtzburgi
egyetem
visszahívta.,
«
laboratórium
rabja
12 évig dolgozott
fáradhatatlanul
te!t:
o 1 ! töltölte
minden
idejét.
ezen az egyetemen;
itt fedezte
iel hogy az ú j sugárzás tulajdonságait
!89£.be„ a róla elnevezett
sugaraRendszeres kutatásai sokideritse
kat. Ezu'an 20 évig
Münchenben
,
.,
.... .
,
,
Tén
slkeru t
tanitoR és kutatott. 1919 őszén - 15 a r á n y b 2 r ° v l d , d o
75 éves korában — visszavonul
a abatt a sugárzás sajátosságait oly
tanítástól, de
megtartja a fizikai pontosan tisztáznia, hogy
ezután
intézetben szobáját és a labora'ó- éveken á ' sok más kutató ' fáradozérium használatának jogát. M é "
a s®' ellenére sem született ú j ered.
halátá előtti napokban i«
kísérte, mény. Csak 1912-ben ismerték fel
A Szegedi Kenderfonógyár DI5Z
tezett. „Még
egy nekifutást
akarok
a2t. hogy ez a sugárzás
lényegétitkára, Patkó Erzsébet eívtá'snő is
tenni"
— irja barátjának.
A
k i . ben ugyanolyan
természetű,
min!
n-egfogadta,
fokozottabb
gondn'
sérletezés, a tudomány,
amelynek , a fényhullámok
(vagy
mint a mai
fordít a fiatalok politikai nevelésééletét szentélte,
annyira életszük- rádióhullámok',
csak a
hullámhossz
re-. az oktatásra, összehívta azoku"ségletávé vált, hogy a
kutatástól ] sokkal
kisebb:
a
milliméternek
a fiatalokat, akik gyakran tévőim::'
csak a halál tudta elválasztani, rö- l mintegy tizezredrésze és
tizmüli.'radnak a politikai fogtalkoziijnkrá'
vid betegeskedés
után hunyt el modrésze közt változik. Minél kis beszélt velük
probtémáiv-ól.
a
sebb
a
Röntgen-sugarak
hullám,
csendesen, 1923. február 10-én.
tanulás fontosságáról. Az értekettat
nagyobb
Röntgen
élete
nem
nagyon hossza, általában annál
után a fiatalok látták,
hogy
a'
áthatolóképesváltozatos, hanem — a középisko. az anyagokon való
elö'tflk álió feladatokat csak úgy
Iából való
kizárástól
eltekintve ' ségük,
udják jót végrehajtani, ha tanul— nyugodt, gondtalan élet.
Nagynak. Azóta a DISÍZ szeminái iumo'Természetesen a sugarakat etágyá
világhírű
felfedezésén
kivül
*- állító berendezés, a Röntgen,
a ma is példaképül
állítható
mun- cső sok változáson ment át. amíg
kamódszere
teszi:
a
íelülmúlha- mai tökéletesebb alakját
elérte.
tatlan
gondosság,
a
kutatómunka A mai Röntgen
csövek
igen
nag\
legapróbb
részleiekig
való
elméiyí- mértékben
légritkított
csövek;
a
lese,
szigorú
kritikája
eredményeze.tae/yezeft
és
elektromos
csöben
Február 7»én,
délután a makói reUek", „Fiamhoz" és „Az
élet
;
Mindehhez
csatla. á ,am mál
izzított
fémszál
bocsátju
Tűzo]tó. skola
meghívására
fla'ai annyi dalra vár',* címűeket. M i n d . vei szemben
elektronokat,
amenz
írók érkeztek Szegedről
Makóra. három költeményét nagy
tapssal koztk a komoly tedós értékes sze- I ki m0 gábó i
rénysége, amely a nagy siker órái- i n ek nngy
,esz ültscggel
való
ielAz isko'a
hallgatói és
vezetői juta'mazta a hallgatóság.
,ém lemc2hc
üt.
örömmel fogadták
a vendégeket.
egy
A szavalat után az iskola népi- ban sem ínga-tá meg; a sok kltün-, g y 0 r s j í ó s llfán
keltik
a Röntgen
suaa-nkaj.
Az irodalmi est műsorát a szegedi tánccsoporVa orosz és magyar tán- tetás közepette Is megmaradt a g y , kőzve
írócsoport é® az iskola
növendé- cokat adott elő.
elbíró.
j* felfedezés több
szempontból
Ezután Kövesdi szwu tudósnak és mindem
kei közösen adták. A
rendőrség Lajos elvtárs „Diákok" című kis- 1 kodottság néikül dolgozott tovább, óriási
jetantöségü.
Tudományos
kultúrtermében több, mint négyszá- regényéből olvasott fel egy részI V agy felfedezése nélkül is hal
'éren főleg az atom fizikájában és
1
zan főttek össze meghallgatni
az letet, majd Petrovácz István, a sze.
hatatlanná tette volna nevét a kristályszerkezet-kutatásban biz1
érdekes műsor .
gedi írócsoport
tagja lépett
fel a fizikában az a mintegy 60 todo- 'öSítáHa a rohamos fejlődés
lehe„Távol, mányos értekezés, amely a fizika tőségét. Az ezekkel a kérdésekkel
Az iskola vezetólnek
üdvözlése három költeményével. A
után, Kékesdi Gyula elvtárs, a Ma- hói", „.Naaim Hikmet olvasásakor" legkülönbözőbb
területein
szolgál- foglalkozó
irodalom egész kőnyvgyar írók Szövetsége szegedi
cSc. és ,,A Fehér Kőrösnél" című köl- ta'ott új, értékes
eredményeket. tárakat tölt meg.
a Sokoldalúságára jellemző, hogy a
portjának titkára
köszöntő'te
a i emónyeit nagy tapssal fogadta
Fe'.becsülhetellen az a sokoldalú
Varsányi Péter elvtárs hö'an problémái éppenúgy
hallgatóságot,
majd pár
szóval közönség.
amely
érdek- gyakorlati alka'mazás ls,
költeméismertetie az előadás célját.
Ax „Anyám mesélte" című
lépten-nyomon
lik, mint a mechanika
kérdései, m o d e n . életünkben
iskola énekkara
műsora után
a nyét szavalta el. Utolsó számként
foglalkozik a gázokkal és folyadé. hirdeti a tudomány és a technika
elő egy kedves
szegedi írók ú j elbeszéléseiket és az énekkar állt
A
Röntgensukokkal, de
legszívesebben
talán szoro, kapcsolatit.
szovjet
dallal.
verseiket adlak elő. A népes kögarak
legismertebb
alkalmazási
tezönség és a jólsikerült
műsorszáA rövid.
kedves és tanulságos a kristályokkal, vizsgálva szerke-! rülete
kétségtelenül
az
orvosfudemok bard'ságos, meleg hangulatot előadás közelebb hozla egymáshoz i
tulajdonságaikat. A„- '
t T ^ U ^ S '
varázsoltak a terembe. A közönség yz írót és a közönséget. Ha az iró í zetüket és
betegség
leiismerését
élvezettel hallgatta Kékesdi Gyula n néo körében bemutathatja alko- nek ellenére, hogy minden ízében számta'an
elvtárs „Választás" című
szatírá- tásait,
számára ez a rctamentuim kísérletező fizikus, az elméleti fl- tette lehetővé
és igen sok
belcg
jának felolvasott részietát.
Lődi újabb erőforrást
jelent,
melyből zika
kérdéseiben is
járatos
és gyógyulását
szolgáin.
De nem leFerenc, a „Tiszatáj", szerkesztője, alkotóereje táplálkozik.
egyik
ilyen tárgyú, a Röntgen-ára^ f a l
három versét szavalta el: a „SzeTerbe
Ferenc
i , , . . ,,
j
,
biológiái
hatása
sem, merP
kellő
mokkái
foglalkozó
dolgozata
az adagolásban
a sugarak
rossunduelektromosság
modern
elméielének
\a tú daganatok
szöveteinek
széj— amely
szerint
a testek
elektrojelroncsolása
utján
Igen sok
esetKitünlették Remzső Latos gépkocsivezeiőt
mos tulajdonságait
a
belsejükben
ben okoznak
gyógyulást.
- , , „
. ... , »
Mmrf naqyobb
az ipari
alkalmaRemzső Lajos, «a TÜZÉP gépko. san 8.9 liter benzint
fogyasztott. •„7„
,elenlévo
elektromos
töltések
ha- zós teröl J\
különösen
azóta.
ccivezetője 175.300 kilométert
tett Takarékoskodott
a
kenőanyaggal
tározzák
meg — alapkővét
képezi,
r.miéta a szovjet
tudósok
kiti'nő
meg a reá bízott gépkocsival na. is- Részt vesz a „Vezess baleset
Erről a dolgozatáról irta a híres fi- módszereket
dolgoztak
ki a
Rör.tgyobb javítás nélkül. Kiváló ered- nélkül" mozgalomba,, és eddigi j ó
Röntásn
70 Oen-iugárral
való
anyagvizsgálat
ményéért megkapta a sztahánovista munkájáért a Rendőrség Közleke- zikus, Sommerteid,
részest, szüle'ésnapja alkalmábó' írt cikké- ^
X
^
é
T
^
^
^
jelvényt 1950 m á j u s óta vezeti a dési Csoportja oklevé'ben
A felsoroltakkal nem
zárul
le
vállalat gépkocsiját és soha sem- tette. A vállalattól több esetben ka- ben, hogy önmagában is megöröpott prémiumot és most sztabánokitette volna
Rön'gen nevét
az ! a sugarak további alkalnrazási terűmiféle baleset a kocsival nem törvista kilüntetése alkalmából elhatátént. Eddig 1374
forint . értékű
elektromosság tanában és
ezeket I«*e. Feltárásuk a jövőnek, clsósorrozta. hogy
a gépkocsijával 2(10
üzemanyagot takarított meg. A fo- ezer kilométert tesz meg nagyobb
a ha
a vizsgálatokat a nehéz
kísérleti ^
.', a d ó hagyományokra é P fgyasztási normát soha sem
lépte javítás nélkül.
5
'o » a szeles neprétegek javat es
túl. 9.5 liter benzi a helyett átlagoHődör István niegvatósitas, valamint nagy elmé- bo!do"ságát
Szo'gáló
szocialista
leti fontosságuk miatt majdnem na- technikának és tudománynak a felgyobb értékűeknek
tártoltn
rrrlnt ! adata.
Hogy
jó útón
ha'adunk,
a Röntgen-sugarak felfedezésé 1
Í
^
S
^
í
S
Hogyan fedezte fel Röntgen Sze:- fámának
rohamos
növekedése,
új
leágazó vizsgálatai során
azokat ipari eljárások
kidolgozása,
a sugarakat amelyek fő
kutatási,
Etáért gondo'hréunk flöntgen
1J
lényegében
távol álIának 30. évfordulóján tiscMoszkva. A
Bjelorussz
SZSZK nyítva A köztársaság kolhozai az területeitől
tiiStatisztikai Hivatal közzétette 1952 elmúlt évben 1951-hez viszonyítva ' Iotiak? A 19. század végén a fizi- tete'tel és hátával a ha'adó
évi tervjelenlését. amelyben beszá- hat százalékkal növelték a vetéste- kusok tekintélyes része az
akkor d ó s ^ ' a 7 , emb ; r:ség egyik
legnamolt arróh hogy
a
köztársaság rületet
. . .
, ., ,
. , I Rycbb jotevojére.
uiszeru,
erdekcs
ka'odsugarzas l
ipara évi tervét globálisan Száznégy
1952-ben
halalmas
munkálatokai
százalékra teljesítette.
1952-ben az ipari termelés 14 szá- végeztek a mocsarak lecsapolása te_
zalékkal növekedett 1951-hez viszo- rén.
todsugarzás akkor keletkezik
ha, I a Tudományos Akadémia levelező
megfelelően rilkitett gázt
tártaitagja

Szeqedi trák irődnlfiti eűj(

Jtiakón

A Bjeloiussz S7SZK statisztikai hivatalának
1952 évi ?erv;elentéee

s r r r
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Park a Béke-épület előtt
A azjgsdi
> .jelem
hallgatóinak
tárókká)'
la'.icskákkal, nag-y kala,"i ái'fiókkal
felfegyverkezett csapata indult vasárnap a Békéépiilet ele,
hogy
jiarknak rendezzék be
a Henrii-teret. A tér
eddig bizony eihanyngo'.t állapo.'ban szégyenkezett a gyönyö.
rfi Béke-épület előtt.
A DISZ-fialalok elhn.
tározták, parkot csinátnak az ú j egyetemi épület elé.
A talicskások
menete
a
vége
még
az Aradi vértanúk-terén
zörög,
amikor
benn a
Rerich-téren
munkacsapatokra oszlottak a fiatalok.
— Ez a csoport az
udvari
á sózza
—
hangzik a szó,
A
csoport reggel
még
naayKabátban,
ásóval a kezében fogott a munkához. Régi j ó közmondás azonban HÍZ, hogy „aki dolgozik, az nem fázik"'
a bar vagy öt fokos
hideg volt, a nagy kabát ok egy-kettőre a
f á k r a kerültek. Ment
a munka, mint a karikacsapás. E g y másik csoport a kőfalba

épített
vaskerítést
bontotta igazi •szakértelemmel. A j ó hosz.
szú vaskerítésből
19
órára
nem
maradt
semmi, Kiss János é's
még vagy tízen talics.
kával takarították cl
a
téglákat.
Néha
megálltak,
elszívtak
egy cigarettát és bc
szé Igeitek.
— Padok is keltenének ide — szólt bele a társalgásba Kis3
Imre,
aki nadrágja
kéit zsebébe süllyesztette n hidegtől elgémberedett kezeit.
— Lesz az is elvtárnak, csinálunk padokat Í3 — szólt oda
Székely
Sándor,
a
D I S Z Bizottság
tit.
kára.
A Békejépület bejáratánál harsány vezényszó hangzik.
— Második
szakasz — vagy húsz fiatal, köztük lányok is
a parancsnok feté tekintenek.
—
Vigyázz!
—
hangzik a
parancsszó.
— Sorakozó! —
— Irány a
büffé,
Indulj! —

Bent a
büffében
forró tea vár ÍR a fia-

talokat. A z
erkélyen
egész n a p szót a hangszóró. V i d á m zenéve
segít
a
fiataloknak
megvívni a csatát a
hideggel, a talaj keménysége ellen.
Dél felé esni kezdett a hó. Előbb ti pró
pelyhekben
szállt,
majd a szél belekapott ós sodorta a diákok szemébe.
Az A r a d i vértanúkterén, a villamosmegállónál egy idős nénike figyelte a
Rerich-téren
sürgölődő
fiatalokat.
—
Mit
csínálnak
itt? — kérdezte
egy
idő m ú l v a a mellette
álló fiatal fiúktól.

ötven kiló pékkenyeret találtak
Tisóczki István kuláknál —
Sorbaállást
szerves a pék előtt Rabi Jánosné. bár 100 kiló
lisztet tart a lakásán — Eljárás indul a
kenyérellátás
akadályozói
ellen

landó bizottsága a község kül- és
belterületét feltérképezte és minden
utcából kijelölt négy ijólteljésítő

dolgozó parasztot, nkik a körzetükben népnevelő és példamutató munkával szorgalmazzák
a
begyüjiés
teljesítését. Ezek a kijelölt dolgozó
parasztok részlvetznek
tanácsülése,
inken
is, ahol javaslatukkal segítik
a tanács m u n k á j á t .
A tanács és a dolgozó nép srzoros
kapcsolatát bizonyít j a a«, hogy

sxámo* olyan személyt
lelepleztünk,

10

és országunk fejlődését, begyűjtési
tervünk teljesítését. Tisóczki István
kulákcsemete lakásán
például
50
kiló kenyeret találtak, amellett, hogy
kamrájában 40 k i l ó liszt is volt. Világos. hogy n k e n y é r
felvásárláséval elvonla az ellátatlan lakosság
elől a kiutalt;
kenyérmeinnylséget.
Krizsán
Péternénél a tanács begyűjtési állandó bizottsága. 40 kiló
nulláslisztet talált; ugyanakor
37
kiló kenyérlisstet, is tartalékolt m a .
gának. Á kenyeret
persze
a. péknél
vásárolta.
Rabi
J á n o s n é n á l is C0
kiló grízesllsztet és 40 kiló kenyérlisztet találtak, ugyanakkor so>'ban~
állást
szervezeti
a péküzlet
előtt.
Nagy
Gergő kulák lakásán a vizsgálat 100 kiló lisztet talált. A lisit
mellett ott volt
a pékkenyér
is.
Megállapítottuk, hogy Harmath János kulák aiinaik ellenérc. hogy kenyérgabonával rendelkezik — r e n d szeresen pékkenyeret vásárolt.

A TATAR ASzpzK AUfljnt
Könyvkiadó Vállalata tatár nyelven
gyűjteményt adott ki a kínaí, cseh. ezlovék, magyar, lengyel, bolgár és koreai népmesékből.
AUSZTRIA egyik legnagyobb Özemében, a Rráct gépgyárban eztt-ájk kezdődött. A sztráikot az okozta, hogy a
gvár Igazgatósága az egyik műhelyben amerikai „izzasztó-resiclszerf vezetett be
A gyár dolgozói az ,.iz.
rasztó-módszer" bevezetése és a mun.
késők elbocsátása
elleni tiltakozásul
sztrájkba léptek.
HIRDETMÉNY

Wolford

doznak, hogy
miképpen
tudnák
mindjobban akadályozni községünk

Kik kapnak

Györgyné
levelező.

földbért

A ..AFP" jelentése szerint szom.
Iraton a franciaországi
Eysines kö7elében lezuhant egy Dc—4 típusú
szállítógép. Négy személy meghalt,
nyolca n megsebesültek,
A ,,DPA" jelenti, hogy Nyugat.
Anglia fölött lezuhant egy B—3ö-os
típusú amerikai bombázógép.

a tifoista k u i á k - s z ö v e l k e z e l e k b e n ?
A ,,7ja szocljaliszticsku Jugoszlaviju". a Jugoszláv Hazafiak Szövetségének Moszkvában megjelenő
lapja í r j a :
Titóék az elinult «v
májusában
egy, a szövetkezeti földbérek felemeléséről szóló rendeletet hoztak.
Erről az újabb népcllenes intézkedésről azt. hangoztatták, hogy ezzel elsősorban a dolgozó parasztságon akarnak segíteni. A
titóista
„Szövetkezeti Főszövetség"
tRvály
októberben
megtartott
harmadik
plénumán hozott határozatok a következőket tartalmazták: „ A földbérek kifizetése a bevitt földek után
mezőgazdaságunk szocialista átalakításának egyik jelentős elve" és „a
jövedelem felosztása a behozott föl.
dek arányában hozzájárul a meglévő szövetkezetek további megszilár^tásához'.

egyik főkolomposa is a titóista párt
zágrábi kongresszusán, amikor
a
Icirályi Jugoszlávia szövetkezeteiről
beszélt és a következőket mondotta:
„Ez, elvtársak, túlnyomórészt ú g y
történt, hogy
a
szövetkezetből
a
nagyobb
has/not a gazdag paraszt húzta.
ftn nem ellenzem, hogy ma is
ilyen dolgok történjenek."
Ennél világosabban m á r nem is teliéiért; volna a titóista álláspontot
kifejteni
í m e így fest ez a politika a gyakorlatban:

A padini „Trelyi Oktobar" nevű
..szövetkezef'-ben tömörülő 137 csatád közül 9 földnélküli, 52 öt hold
földdel, 69 5—30 hold. 7 pedig 30
—35 holil földdel rendelkezett a belépés előtt. Ebben a . szövetkezet,
A tények
azonban
leleplezik a
b e n " holdanként 1000 dinár
földtitóistn demagógiát.
bért átlapítottak meg. Ezek szerint
ebben «
szövetkezetben
mintegy
A jugoszláv dolgozó parasztság
1,262,000 dinár kerül m a j d kifizemár régen meggyőződött arról,
tésre.
hogy ez az Intézkedés kizárólag
a szövetkezetekbe tömörült kuA „szövetkezetben" a parasztok,
lákok meggazdagodását rélorzs.
nem vittek h© földet, egy gakapnak,
Ez* a tényt vallotta bc félreérthe- i9i3t
tő'lenül
Bakarics.
a
TitodxinUa. annál, többet.

Február 11-től ú j tavaszi me_
netrend

a

ÉL

FORGALOMBAN
Napi két járat. Felvilágosítás,
helyfoglalás,

jegyeladás, áru-

felvétel, M A S Z O V L E T

UTAS-

ÉS

IRODA

ÁRUFORGALMI

Klauzál.tcr 2

Telefon: 31-32,

HASZNAI.T szorzó- és öeszeffdógépet
megvételre keres a Szegedi Kenderfenógyár Szeged, Londoni krt. 4EI.ADÓ egy mély gyermekkocsi. Móricz András, Cserzy Mihálv u. 25.
TAKARÉKTŰZHELY.
jókarban. eladó.
Feltámadás u. 30. I. 4.
EGY szép rekamié eladó. Gyöngytyúk
u. ,14.
JlegLckin'bető délután
-1—6
között.
a kulákok vi.-zont EGY ágy dolgozó nő részére ©Hadé[
Móricz Zsigmond rakpart 4, I, 1,

18.

az 1953. évi népgazdasági tervet
Boleslaw Bierut. a Lengyel Népköztársaság Minisztertanácsinak elnöke rámutatott, hogy tovább kell
javítani a gazdasági vezetők munkájának színvonalát és minden erőt
mozgósítani kell az 1953. évi nép.
gazdasági terv teljesítésére.
A Lengyel
Népköztársaság Minisztertanácsa elfogadta
az 1953.
évi népgazdasági tervet.

Varsó ( P A P ) . A Lengyel Népköztársaság Minisztertanácsa
február
7-én Bokslaw Bierut
elnökletével
ülést tartott. A napirenden az 1953évi népgazdasági terv megtárgyalása szerepelt.
Az 1953. évi népgazdasági
terv
irányvonalairól Hilary Minc
miniszterelnökhelyetles
mondott be.
szedet.

Eisenhower

kinevezte

az Egyesült Á l l a m o k ú j r ó m a i

A kenyai angol gyarmatosítók

nagykövetét

hogy Luce asszony a „ L i f e " c í m ű
amerikai képes magazin és két mág
nagy amerikai képeslap tulajdono.
j sának felesége. Luce asszony férja
'Eisenhower egyik benső bizalmasa.

Olmstead

amerikai

tábornok

hadiállapotot rendeltek e!

C s a n g Kai-Sekkel tárgyalt

London
(MTI).
A Iondoni
rádió
jelenti, hogy a kenyai
angol kormányzó rendeletet adott ki, amely
szerint a bennszülöttek által lakott
területeken
kihirdetik a hadiálln.
potot. A jelentésből kitűnik, hogy
a gyarmatosító
terrorcsapatok
a
rendelkezés
értelmében
minden
bennszülöttet
lelőhetnek, ha egy*
szeri felszólításra nem áll meg.

Washington
(MTI),
Nyuga'i s»]«
tójelentések
6zerlnt
Olmstead,
amerikai tábornok az
úgynevezett
katonai segélyprogramra igazgatója
a m u l t hét végén Taivan szigetére
érkezett, ahol
a Csang KaLSek*
klikk katonai vezetőivel
tárgyalásokat folytatott
„katonai segélyről."

SPORT
Sz. Kinizsi-Kiskunhalasi Kinizsi 14:8
Vasárnap este a rökusl tornacsarnokban nagy érdeklődés mellett zajlott lé a Szegedi
Kinizsi—Kiskunhalasi Kinizsi meghívásos ökölvívó métközéé. A két Kinizsi
sportegyesillet
összecsapása izgalmas küzdelmet ered.
mönyezett. Kozák Sz Kinizsi pontozáfi*il győzött, Karip
Kiskunhalasi
Kinizsi ellen. A mérkőzés vezetőnek,
Karip földre l<erüló;e után (mivel úttörők mérkőztek), a szabályok értelmében be kellett volna .szüntetnie a
mérkőzést. Gergő Kh. Kinizsi pontozással győzött Frqnk Sz Kinizsi ellen.
Frank átvette Gergő verekedő stílusúk
ba'egyenesekkel győzhetett volna. Kölnök Sz Kinizsi pontozással
győzött,
Szappanos Kh. Kinizsi
ellen. Péter
Kh. Kinizsi pontozással győzött Tő-

A' Városi Tanács végrehajtó bizottsága felhívja azokat a működő kisiparosokat, akik kisipari
statisztikai
kérdőívet még nem kaptak, hogy a:
saját érdekükben haladéktalanul jelenjenek meg a Városi Tanács Ipari
Osztályán. Bérház, II. em. 214. számú
szobájában ff kérdőívek átvétele és
kitöltése végett.
Az adatszolgáltatás
kötelező.
VB. elnök
SZAKSZERVEZETI HIREK
Sz. Honvéd-Hmv. Dózsa 1:0 (0:0)
Az Orvos Egészségügyi Szakszerve,
A Szegedi Honvéd a tavaszi idény
zet szegedi osoportla február
11-én
tartja tudományos illését a Bőrklinika el-ő barátság™ mérkőzésén csak nagy
küzdelem után tudott gy<"«ni a leltantermében, délután 6 órakor.
kes Hmv. Dózsa ellen. A Honvéd csapat a játékidő legnagyobb részében
volt, azonban a
támadó
Amerika balkáni
lakájai fölényben
sorának nem ment. a götlövés. A mérkőzés
egyetlen
gólját
a
második
félrövidesen
„szövetségi
idő 6.
percében Böjtös
szögletéből
szerződést'
kötnek
Rózsavölgyi fejelte. Az Sz
Honvédban Eodzsár, Baráth, Csáki és MaLondon ( M T I ) . A londoni rádió csali Játszottak Jól.
jelentése szerint a Belgrádban tarSz Lokomotív—Ceglédi Lokomotív
tózkodó Sztefanopulosz
monarcho3:0 (1:0)
A kulákok uszályába került
fasiszta külügyminiszter szombaton
A Szegedi Lokomotív első
szegedi
bejelentette,
hogy
Görögország,
„lokomotív Kupa"
mérkőzésén bizegyes dolgozók is
Törökország
és
Tito-Jugoszlávia tosan győzött, Hajós, Dimák és Bekrövidesen
„szövetségi
szerződést" tcer góljaival. A szegedi csapat legaz ellenség munkáját segítik, mikor
jobbjai Veres II, Uhrin, Bekker
éa
kötnek.
Dimák vo'.tak.
összevásárolják jogtalanul a Szabad
kenyeret. Gyovai
Mihálynak péládul
Az Aqtt.-prop. bizottság értekezlete
100 kiló lisztje van a kamrájában,
Lezuhant
egy
francia
A VTSB melleit
működő agitációs
mégis kettesével hordja a péküzletés propaganda bizottság szerdán eséa egv
amerikai
böl a kenyeret.
te
6
órakor
értekezletet
tart a VTSBB J
„IV r
ben.
A kisteleki tanács megtette a fej.
repulogep

akik felvásárolták az ellátatlanok
elől a kenyeret, vagy a lisztet és
azt m a g u k n á l : tartalékolták. A
hét
folyamán a községben a tanács begyűjtési állandó bizottsága és a tanács vezetői elenurzésük során
találtak olyan személyt is, akinek 120
kiló finomlisztje volt, de mégis pékkenyeret vásárolt. Leleplezte a tanács Pálinkán
István M A V
alkalmazottat, aki serléseit
kenyérgabonával etette, saját
részére
pedig
a
jelentést ezek ellen a lelkiismeretlen
péktől hordott
kenyeret.
elemek
ellen.
A kisteleki kulákok azon ' fára-
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A Lengyel Népköztársaság minisztertanácsa elfogadta

Washington ( M T I ) .
Az
„AFP"
Washingtonból jelenti, hogy Eisen.
hower Claire Booth Luce asszonyt
nevezte k i az Egyesült Államok ú j
SZÍNHÁZ
nagykövetévé.
Ismeretes,
Állami áruház. Bériet- római

Ette 7 óra:
—
Parkot,
hogy ezünet.
MUZEUM
nyáron
könnyebben
menjen a tanulás —
Fejlődéstörténeti kiállítás: Móra Feadta meg a választ a renc emlékkiállítás. Fehértó élővilága
kiállítás: hétfő
kivételével
mindenkérdezett.
nap 10 órától ©ste 6 rtrótg.
Az idő mintha próKÖNYVTAR
bára
akarta
volna
Somogyi:
Délelőtt
lOLtől e s t e ? J 2 ,
tenni a fiatalokat. A (Kőnyvkölcsönzés:
délután 2-tőJ eete
szél fújt és a fiata- 6 óráig.)
Gorkij (Horváth M..U. 3. MSZT széklok szemébe
sodorta
Hétköznapokon
délelőtt 10-tői
a liavat. Azok azon- ház):
2-ig: délután
3-tól 7-tg.
Könyvkölban nem törődtek sem csönzés.
a széllel,, sem a hó- I Az Egyetemi Könyvtár nyitvatartási
val, dolgoztak, ásták idele hétköznapokon: Olvasóterem dél.
a földet, hordták
n előtt 10-től este 9-ig: hétfőn 2-től eeto 0-ig
Kölcsönzés 12-től este 8-ig,
téglát.
hétfőn 2-től este 8-!g. Vasárnap nyitó
(B. J.) va 9-től 13 óráig.

Miért állnak sorba Kisteleken a kenyérért?

Szükségesnek tartom, hogy megí r j a m : milyen
módszerrel
igyekszünk községünkben,
Kisteleken, a
begyűjtési tervet
maradéktalanul
teljesíteni, ugyanakkor
kik azok,
akik a közellátást akadályozni a k a r .
ják.
A. párt segítségével a tanács á l -

IDŐJÁRÁS JELENTÉS
Várható Időjárás
kedd estig: Felhő,
sebb idő, több helyen köd,
főként
nyuqaton és
észa
kon
havazással.
Mérsékelt
északKEDD
nyugati,
később
élénkebb délnyiiqa„
ti. nyugati szét, A
hideg keleten
átmenetileg
még fokozódik. Nyuqaton az éjszakai lehűlés kissé gyengül a nappali hőmérséklet a'ig váttozik.
Várható hőmérsékleti értékek
a?
orszáq területéle : Kedd reggel nyuqaton
m'nusz 4—minusz 7,
keleten
mínusz 7—minusz 10, délben minyisz
2—mínusz 5 fok között.
A várfvató
napi középhömérséklet mínusz 4 fok
alatt lesz lesz.
MOZI
Szabadság:
Szembesítés
(február
11-ig).
Vörös Csillag: Aicélkatonák (február
ll-lg).
Fáklya: Eladó Iáhiy (február 12-ig).
Az előadások fél 6 és fél 8 órakor
kezdődnek.
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Sportegészségügyi

közlemények

A következő héten az atléták, kerékpárosok,
kosárlabdázók és motorosok vizsgálatára kerül sor a Szegedi Testnevelési én Sportegészségügyi
Intézet Április 4. útja 15. szám alatti
rendelőjében az alábbi beosztás szerint:
10-én: VLSz. Kender kerékpárosa! és kosárlabdázói. 11 én: Sz Honvéd motorosai és kosárlabdázói, 12. én:
Sz. Dózsa motorosai ős Sz.
Postás
kosárlabdázói,
13-án: Sz. Lokomotív
mofjoroeai és kosárlabdázói í s az MTSK
kosárlabdázói. 14-én: Sz. Zalka Máté
motorosai és Sz. Haladás kosát labdázó!
A rendelés Időnpiitja délelőtt 9-től
l-ig és délután 4-től fél 8-ig.

rök Sz Kinizsi ellen. Kovács Sz Kinizsi ellen Lanzoni Kii.
Kinizsi «za,.
bálytalaneágért
leléptették.
Lakatos
Sz Kinizsi nagy küzdelem után győzött Farkas Kh. Kinizsi ellen. Harsátivl
Sz Kinizsi kiütéssel győzött Oláh Kh.
Kinizsi ellen. It. Szabó Kh. Kinizsi e(.
len Bódi Sz. Kinizsi feladta a küzdelmet. Az eleö két menetben vezető
Bódi állandó hajigazítás
miatt, szenvedett vereséget. Kiss Sz Kinizsi kiütéssel győzött. Huszár Kh.
Kinizsi
el'en. Huszár többször földre kerül!,
Kise erőteljes ütéseitől. Strió Kh. Kinizsi ellen Horváth Sz Kinizsi ncr,i
állt ki a küzdelemre. Süki Sz KiniZél
pontozással győzött Blrő Kh. Klnizct
ellen.
Ma kézilabdázók

értekezlete

A Kézilabda Társadalmi
Szövetség
elnöksége felhívja a szakosztályvezetők. intézők és Játékvezetők
figyelmet, hogy mai est© 7 ónakor fontos
érekczletet tartatnak a VTSB-ben.
Kézilabda
Megkezdődtek a városi terem kézilabda bajnokaiig
küzdelmei. Az e.'ső
forduló eredménye!: Honvéd T—Fáklya
36:j3 (18:3): Honvéd Il-Petőfi 22:7
(15:7); Haladás 11-Spartacus 12:11
(8:6); Haladás I-Épitők 20:18 (8:11).
Női mérkőzések: Építők—Kinizsi 17:3
(lf :l); Haladás—Bőrösök 16:3 (11:0).
Nemhivataios

totónyeremények

12 találat 3 darab, egyenként kb.
15.750 Ft; 11 ta'álat 60 darab, egyenként kb. 787 50 Ft; 10 találat 789 darab, egyenként kb. 75 Ft.
Totóeredmények
2, x, 1, 2, 1, l , 2. 1, 2,

2, 1, x

Torna
Az alapfokú tornász csapatbajnoksegok három területi döntő mérkőzéséi tartották meg Szegeden. A Vörös
Lobogó férfi területi döntőiét s VLSz
Kender csap a) a nyerte, 281.5 ponttal
A női ifi csapatok küzdelmében
a
VLSz Kendor győzött 269.5 ponttá)
Második KiSkirálvság 225.5.
A női
felr.ött csapatgyőztes a VLSz Kender
285 ponttal A Lendület területi dönt ő j é t a Szegedi Lendület női csapata
nyerte 257.7 ponttal. 2. Makó 249,6;
3. Szolnok 203-9. A Postás női fri
nott területi döntő győztese
Szeged
I. csapa ta 274.5 ponttal, 2.
Szarvas
262,2 ponttal; 3. Szeged II. csapata
249.2 ponttal.
Kosárlabda eredmények: Sz Postás
—Sz Haladás
Tudományegyetem 77:
33; Sz Honvéd—Sz
Haladás Pedig.
Főiek. 81:49.

A RÁDIÓ M A I MŰSORA
Kedd, február 10.
óra 20 Hangverseny, 23.20 Népi zene, 24 Hírek.
KOSSUTH-RÁDIÖ
<
PETÖFl-RADIÓ
'
5 Reggeli zene. 5.30 Hírek. 6 Falurádió. 6.45 Lapszemle, 7 Hang'erne6 Dalok, 6.35 Népdalkantáta.
6.45
zek. 7.45 Levelezők
jelentik,
8.05 Torna, 7 Filmzene. 7.35 Magyar népHanglemezek. 11.30 Asszonyrovat, u dalok, 8.30 Szimfonikus zene,
9.20
óra 50 Szlovák népdalok, 12 Hirek, Gyermekrádió. 9..10 Gyermekzene, 10
12.30 Zeneszerzők müveiből, 13 Szó- Hírek, 10.10 Román, lengyel o p e r e t t rakoztató zene. 13.30 Népi zene, 14 muzelka, 10.25 Ilegedüművek,
10.40
óra 15 Kla.isziku« franci® operettek- Zenekari művek,
15 Hegedű, 15,14
ből, lö.Oo Hanglemez. 15.30 K'nai és Hárfaművok, 15.25 Rádióegvüttce,
16
koreai dalok. 15.50 Vonósnégyes, 10 óra 10 Mesélő muzsika. Í7.10
Népi
óra 20 Gyermekrádió.
16.40 Orost rene, 18 Előadás. 18-15 Dalok, 18.43
nyelvlecke, 17 Hírek. 17.15 Egy fal i Szív küldi, 19 Előadás, 19.30 Vidám
— egy nóta. 17.45 Termelési híradó. muzsika, 19 45 Sportnegyedóra.
18 Dalok. 18.20 Előadás, 19 Hangos
újság. 20 Hírek, 20 10 Tánczene, 20
óra 50 Operárószletek, 22 Hírek. _'.!
DÉLMAGYARORSZAG
politikai napilap
Felelős szerkesztő és kiadó:
Olvasd a
ZOMBORI JANOS
-—I Hl
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság
Szerkesztőség: Szeged. Lenin-u. 11.
Telefon: 35—35 és 40—8P
Kiadóhivatal: Szeged. Lenlnu
TrirsiidQlniifeofíiifí
Telefon: 31-16 és 35-00
minden szániát.
Etrnéleti fejlődésedet segftt

riőí

Csoagrádmegvel Nyomdaipart
Vállalat, Szeged
Felelés vezető: Vlncze György ,

